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2. KRONIKA
Kronikářem obvodu Polanka nad Odrou je od 1. února 1994 Mgr. Jaroslav
Král. Před ním psala obecní kroniku učitelka Jiřina Dobešová až do roku 1975
včetně. Léta 1976 – 1990, kdy Polanka připadla k Ostravě a byla součástí
obvodu Ostrava 4, nejsou v kronice zapsána, protože Polanka neměla vlastní
samosprávu a tudíž ani svoji kroniku. Kronikář Král však shromažďuje
podklady pro stručný zápis scházejícího období patnácti let.
Aby bylo zachyceno celé období nové samosprávy, začal psát kroniku
Polanky od 1. 1. 1991, kdy se stala samostatným obvodem města Ostravy.
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Po deseti letech tak končí další díl obecní kroniky, poprvé psaný moderním
způsobem – na počítači. Pro přehled uvádím díly kroniky:
1. Pamětní kniha obce Polanky, založena 1. lednem 1925 učitelem
Antonínem Figalou, čítá 396 stran, je psaná ručně. Je psaná do roku
1957 včetně.
2. Kronika. Obec Polanka, okres Nový Jičín. Díl 2.
Obsahuje zápisy let 1958 – 1975. Je rovněž psána ručně, jen rok 1975
je zapsán na psacím stroji. Obsahuje 394 ručně psaných strana 16 stran
na stroji. Po Antonínu Figalovi byla kronikářkou od roku 1969 Jiřina
Dobešová.
3. díl (1976 – 1990) zatím není napsán, je jen část podkladů
4. díl – léta 1990 – 2000 je zpracován na počítači, kronikář Mgr. Jaroslav
Král.
Kromě uvedených kronikářů psali obecní kroniku Jan David, tajemník obce,
v letech 1926 –1937. Jeho zápisy jsou poměrně stručné. Období let 1938 – 1958
zapsal učitel Josef Kavala, který byl funkcí kronikáře pověřen až roku 1947.
Antonín Figala píše obecní kroniku opět od roku 1959 až do roku 1968 včetně,
po něm Jiřina Dobešová.
První a druhý díl obecní kroniky je uložen v Archivu města Ostravy
v Přívoze, Špálova 23 (za kostelem).
Pracovní semináře obvodních kronikářů se konají zpravidla jednou ročně,
letos to bylo 26. dubna. Seminář vedl nový kronikář města Ostravy Mgr. Milan
Juřica.
Obvodní kronikář J. Král provedl výpisy z dochované pečlivě vedené kroniky
skautek (1945 –1948), která je uložena u Milady Černíkové, rozené Bergrové,
Marvanova ul. č. 593.
Letopisecká komise: starosta Přemysl Kaspřík, PhDr. Svatomír Černín, PhDr.
Eduard Stanovský.

3. POPIS OBVODU
Rozlohou 17.24 km˛ patří Polanka nad Odrou v rámci celé Ostravy
k největším obvodům. Ze 23 obvodů ve městě je na druhém místě. Před námi je
jen Slezská Ostrava, která má 41.75 Km˛. Za námi pak jsou obvody Radvanice a
Bartovice, Ostrava – Jih, Stará Bělá, Poruba. Počtem obyvatel se řadíme se
4215 občany na 9. místo – hned za Svinovem, který má 4531 obyvatel.
Náš obvod si stále drží vysoký standard po všech stránkách – v kulturní a
tělovýchovné činnosti, je tu výborné dopravní spojení, čistota ovzduší i
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prostředí, klid a zeleň, společenská činnost, péče občanů o bydlení, dobrá
obchodní síť, blízkost do centra Ostravy apod.
Proto je i velký zájem o stavební místa v Polance.
Ke zlepšení vzhledu obvodu přispěla oprava kapličky sv. Vendelína u hlavní
silnice v dolní Polance i nová moderní čekárna na vlakové zastávce v rámci
modernizace koridoru Českých drah. Na Janovské ulici září novotou
rekonstruovaná bývalá cihelna, nyní Dům s pečovatelskou službou, v loňském
roce vyhlášený jako jedna z pěti staveb Domu roku 2000 v Ostravě. Opravují se
vnitřní prostory kostela sv. Anny, kulturní památky. V srpnu se opravovala ul.
Janovská od křižovatky s ulicí Leoše Janáčka až za cihelnu, byl položen nový
asfaltový koberec.
Od 3. září začíná jezdit nová autobusová linka přes Janovou – odklon linky č.
46 – linka č. 76.
Na železniční trati Bohumín – Přerov probíhá výměna kolejí v rámci
modernizaci trati pro dosažení větší rychlosti vlaků.
Od loňského roku má polanka internetovou adresu:
www.polanka.cz
Telefonní síť je tak rozšířená, že pevná linka je již skoro v každém domě.
Kromě toho prudce narůstá počet uživatelů mobilních telefonů.
Díky cyklistické trase Jantarové stezky se v Polance objevuje stále více
cyklistů, jednotlivců i rodinných skupinek, zvláště o víkendu.

Česká pošta Ostrava 25
Poštovní úřad sídlí nadále v Obecním domě na ulici 1. května č.p. 1, v levé
straně přízemí. Po loňské květnové rekonstrukci jsou prostory poštovního úřadu
zmodernizonány.
Od 1. července nastala změna ve vedení pošty Ostrava 25. Po Zdeňce
Ptáčkové z Ostravy – Dubiny nastoupila do funkce vedoucí pošty Alena
Petrušková, nar. 1959, bytem O. – Polanka, 1. května 672.
4. OBYVATELSTVO
Počet trvale žijících občanů v Polance n..O. stále stoupá :
Ke dni 1. 1.2001 celkem 4 218 obyvatel 2 094 mužů 2 124 žen
31.12.2001 celkem 4 245 obyvatel 2 103 mužů 2 142 žen
Občanů do 15 let je 720, z toho 375 chlapců a 345 dívek.
Občanů nad 15 let je 3 525, z toho 1 728 mužů a 1 797 žen.
Narozením přibylo 30 občanů, přistěhováním 98 občanů.
Úmrtím přibylo 30 občanů, odstěhováním 57 občanů.
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Přechodný pobyt občanů se již na místním úřadě neeviduje.

V obvodu Polanka n.O. se v roce 2001 narodilo jediné dítě – 21.4. přišel na
svět Jakub Hlaušek na ulici 1.května 80, když sanitka přijela pozdě. Ostatní děti
se narodily v nemocnicích.
Na katastru Polanky zemřelo letos 12 občanů, ostatní zemřeli v nemocnicích.
Zdejší matrika zaznamenala v roce 2001 celkem 15 sňatků, z toho 11 proběhlo
v obřadní síni místního úřadu ( v horním podlaží místní radnice) a 4 sňatky byly
v kostele sv. Anny. Žádný sňatek nebyl uzavřen s cizincem. Z celkového počtu
uzavřených manželství bylo 6 sňatků na základě zmocnění jiného úřadu
(snoubenci, z nichž ani jeden nebydlí v Polance) – tzv. delegační sňatky. našim
úřadem byla vydána tři takové zmocnění. tento systém však letošním rokem
končí.
Zlaté svatby nebo podobná jubilea letos nebyly.
Slavnostní vítání občánků v obřadní síni radnice se letos konalo v pěti
termínech.
Občanské průkazy a cestovní doklady se od loňského roku poprvé vydávají na
některých místních úřadech, mezi něž patří i náš úřad. Vydávání začalo 1.
července 2000. Letos bylo vydáno 417 občanských průkazů a 171 pasů.
Tradiční setkání jubilantů, kteří v roce 2001 dosáhli věku 70 a 75 let se
konalo 12. října v malém sále u Friedlů. Jubilantům poblahopřál starosta
obvodu Přemysl Kaspřík. Každý jubilant pak dostal dáreček – hrníček
s vyobrazením dominanty naší obce – kostela sv. Anny. V kulturním programu
pak vystoupili Polanští písničkáři. Nejvíce se líbila písnička o Polance "Údolí
Polančice" Jaroslava Krále, jehož pravidelné příspěvky v rubrice Ze stránek
kronik v Polanském zpravodaji jubilanti rovněž ocenili.

Nejstarší občané Polanky
Jozef Škvarek
Bohumila Hanulíková
Anna Franková
Jozef Mičlo
Veronika Mičková
Metoděj Veverka
Anežka Mocková
Štěpánka Duroňová

Hraničky 458
Zákoutí 6
Anny Letenské 539
B. Smetany 771
B. Smetany 771
Řezáčkova 452
Příměstská 778
1. května 235

96 let
94 let
93 let
92 let
92 let
92 let
92 let
92 let
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Václav Honěk
Aloisie Bistrá
Filomena Neuwirthová
Anna Klapuchová
Milada Přibylová
Drahomíra Hrnčárková
Marie Pospíšilová
Františka Freislerová
Marie Šindlová
Amalie Dobešová
Helena Bucká
Vlasta Priesnerová
Vilém Bartoš
Blažena Kavalová

1. května 312
92 let
Na kopečku 967
91 let
Oblouková 169
91 let
Malostranská 715
91 let
Zákoutí 5
91 let
Staniční 678
91 let
1.května 230
91 let
1.května 564
91 let
Oblouková 190
90 let
K Pile 473
90 let
Malostranská 774
90 let
Gregora Tajovského388 90 let
Jana Nohy 444
90 let
Nábřežní 54
90 let

Ze známějších občanů letos zemřeli :
Ing. Ladislav Prášek, bývalý člen zastupitelstva obce, zemřel v lednu ve věku
66 let
Bedřich Vozník, bývalý aktivní fotbalista SK Polanka, zemřel náhle koncem
února ve věku 55 let.
Ing. Milan Figala, bývalý předseda JZD Ostravan, otec hokejisty Milana Figaly,
zemřel 11. dubna ve věku 69 let.
Viktor Neuwirt, významný člen a funkcionář hasič. sboru, zemřel 12. dubna ve
věku 90 let.
Jiří Lepka, nadaný hudebník, účastník mnoha koncertů Session, zemřel
v červenci ve věku 50 let.
Arnošt Vypior, bývalý aktivní fotbalista SK Polanka, zemřel začátkem července
ve věku 63 let.
Miroslav Šipka z Janové, autor dokumentu o průběhu osvobozovacích bojů na
Janové v roce 1945, zemřel 2. listopadu ve věku 77 let.
Ing. Bohumil Foltys, bývalý člen zastupitelstva obce, zemřel v červenci ve věku
77 let.
Miloš Kliš, včelař, zemřel 19. dubna ve věku 78 let.
Lydie Kubicová, bývalá ředitelka národní školy, zemřela 30.12.(81 let)
Mimo Polanku zemřeli
MUDr. Jiří Figala, bývalý primář interny v Třinci, rodák z Polanky, syn prvního
kronikáře Antonína Figaly, zemřel 11. ledna, 74 let.
Emil Přikryl, autor monografie o Heleně Salichové, zemřel v Bílovci ve věku 88
let.
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Koncem června zemřela nejstarší občanka Polanky Štěpánka Gerstová ve věku
nedožitých 99 let, bytem Prostřední ulice č. 667.
Mimořádnou událostí – byl smrtelný úraz Radomíra Hoňka (33 let), bytem
Skotnice 795, který v závodě Vítkovic utrpěl při nakládání železného šrotu. (8.
února)
Také uvedený Ing. Bohumil Foltys zemřel následkem úrazu při dopravní
nehodě ve Svinově.
Při požáru svého rodinného domku se 4. listopadu zadusila 82 letá Marie
Sojková, ul. 1. května 524, jejíž obě děti – syn a dcera – jsou lékaři ve Švédsku.
Pohřby našich občanů
nebo jejich příbuzných se i letos konaly většinou ze smuteční obřadní síně –
bývalé Frankovy kaple u hřbitova. Ze 49 evidovaných, skoro výlučně našich
občanů, bylo z kostela sv. Anny 6 pohřbů, z Husova sboru 2 pohřby, jeden byl
z kostela ve Frýdlantě nad Ostravicí, 27 pohřebních obřadu bylo z Frankovy
kaple. Jeden byl v obřadní síni ve Vítkovicích.
Stále přibývá pohřbů bez obřadu nebo v úzkém rodinném kruhu bez obřadu.
Letos jich bylo celkem devět.
Pohřbu s katolickým knězem bylo19, s knězem církve československé dva,
jeden obřad byl s knězem evangelickým.
Občanských obřadů bylo celkem 15. Jako občanský řečník se nejčastěji
uplatnil Jaroslav Rýc ze Svinova.
U katolických pohřbů celebroval nejdříve polský kněz Adam Malek, pak i P.
Zdeněk Pluhař. V Husově sboru pak farář Milan Gebčinský.
Do hrobu bylo pohřbeno 11 občanů, žehem 38 občanů.
Průměrný věk zesnulých byl letos 75 let.
Dechová hudba z Polanky účinkovala při 29 pohřbech v Polance, ale mnohem
častěji účinkovala na pohřbech mimo Polanku – celkem 65 krát ve 25 obcích
v okolí.
Nezaměstnanost občanů
je na Ostravsku a tedy i v Polance stále dosti vysoká, i když mírně poklesla.
K 31. prosinci 2001 byla míra nezaměstnanosti v našem městském obvodě 9,4
%, což je o 0,5 % méně než před rokem. Ke 31. březnu 2001 byla výše
nezaměstnanosti ve městě Ostrava 16,7 % (v městském obvodě Vítkovice
vyšplhala do výše 37,2 %)
Královna krásy
Petra Stillerová, dvacetiletá studentka Vyšší odborné školy cestovního ruchu
v Havířově, naše spoluobčanka (bydlí na Nábřežní ulici č.46) získala na
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brněnské výstavě REGIONTOUR titul královny “Region Regina 2001” v
konkurenci 13 dívek. Soutěž se týkala také znalostí o regionu.
5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
V obvodě nadále působí čtyři politické strany:
ODS
– Občanská demokratická strana
ČSSD
– Česká strana sociálně demokratická
KDU-ČSL – Křesťanská demokratická unie – Česká strana lidová
KSČM
- Komunistická strana Čech a Moravy.
Zastupitelstvo městského obvodu Polanka nad Odrou zvolené ve volbách 13.14. listopadu 1998 na období 1999-2002 bylo i v letošním roce patnáctičlenné.
Ve složení nastala jediná změna – v prosinci 2000 se vzdala mandátu Mgr.
Eva Polzerová z osobních důvodů. Na její místo prohlášen za člena
zastupitelstva Ing. Petr Prášek.
Složení zastupitelstva obvodu v roce 2001:
1. Přemysl Kaspřík
ODS
8. Marek Blahut
2. Ing. Jiří Malík
ODS
9. Lumír Prauzek
3. Dr.Ing. Luděk Dluhoš ODS
10. Ing. Václav Kortus
4. Ing. Josef Havrlant ODS
11. Jan Hrnčárek
5. Ing. Drahomír Kubica ODS
12. Petr Andla
6. Ing. Petr Prášek
ODS
13. Jaroslav Blahut
7. Sylvie Vilišová
ODS
14. Jan Fečar
15. Marie Krejčí

ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
KSČM
KSČM
KDU-ČSL
KDU-ČSL

Starostou městského obvodu je nadále Přemysl Kaspřík. Pětičlenou Radu
městského obvodu tvoří Přemysl Kaspřík (starosta), Dr.Ing.Luděk Dluhoš
(místostarosta), Jan Fešar, Ing. Josef Havrlant a Ing. Jiří Malík. Také složení
komisí zůstává jako v loňském roce.
Zasedání obvodního zastupitelstva se konala v sále kina U Friedlů, Janovská
ul. 333.
Přehled zasedání obvodního zastupitelstva:
15. 3. 2001 Výsledky hospodaření za rok 2000.
14. 6. 2001 Výsledky hospodaření za období leden-duben 2001. Poskytnutí
účelového příspěvku FK SK Polanka 25 tisíc Kč, DTJ Polanka 27
tis., TJ Sokol 38 tis. a DTJ – oddíl házené na mezinárodní turnaj
mladších a starších žáků 15 tis. Kč. Zastupitelstvo vzalo na vědomí
informaci o záměru výstavby sportovní haly u ZŠ, nesouhlasilo
s architektonickým řešením vysílače pro mobilní telefony (v
zatáčce
7
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ul. Janovská naproti rybníku p. Bartoše).
9. 7. 2001 a 2. 8. 2001 Nesouhlasilo s realizací vysílače Radiomobil Paegas
v lokalitě zástavby rod. domků na ulici Janovské. Doporučilo řešit
majetkově nevypořádané zastavěné pozemky (zejména místní
komunikace) výkupem od jejich majitelů za jednotnou cenu 50
Kč/m².
11.10.2001 Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky hospodaření za období 16/2001, schválilo rozpočtové přesuny, uložilo jednat ve věci
odprodeje obytného domu č. 818. Projednalo žádost
Římskokatolické farnosti v Polance n.O. o poskytnutí příspěvku na
opravu kostela sv. Anny, vzalo na vědomí výsledky jednání ve věci
majetkového převodu areálu bývalých kasáren Janová do majetku
města Ostravy aj.
28.11. 2001 a 19.12. 2001 Schválilo záměr prodeje obytného domu č.p. 818,
projednalo návrh rozpočtového výhledu na rok 2003-2005, návrh
rozpočtu na rok 2002.
Občané jsou pravidelně informováni v rubrice “ Z jednání rady a
zastupitelstva“ v Polanském zpravodaji o všech závažnějších bodech jednání.
Úřad městského obvodu (ÚMOb) Polanka nad Odrou
(někdy zkráceně radnice) stále sídlí v Obecním domě č.p. 1 na ulici 1. května
v 1. poschodí a v pravé části přízemí. Kromě úřadu starosty a tajemnice (Zdeňka
Svobodová) má matriku a oddělení sociálních věcí, finanční, stavební, místního
hospodářství a majetkoprávní, zvláštní vchod zvenčí má údržba.
Po rozšíření úkolů matriky nastoupila na tomto oddělení další pracovnice
koncem září – Petra Staníčková. Matrikářkou je Leona Kalužová.
Sčítání lidu, domů a bytů
podle zákona č. 158/1999 Sb., proběhlo na celém území České republiky podle
stavu k 1. březnu 2001.
Bylo úkolem sčítacích komisařů a revizorů, které do této funkce navrhla obec
a jmenoval Český statický úřad. Sčítání bylo provedeno formou sebesčítání, kdy
obyvatelé sami vyplňovali příslušné sčítací tiskopisy. Zákon kladl velký důraz
na ochranu zapsaných údajů a povinnost mlčenlivosti pro všechny osoby, které
přišly do styku s vyplněnými tiskopisy.
Významná výročí roku 2001
Na letošní rok nepřipadlo žádné významnější výročí týkající se naší obce,
které by se celoobecně slavilo.
Před pěti lety, 22. března 1996, zemřel v Pensylvánii v USA rodák z Polanky
Václav Nelhybel, hudební skladatel a dirigent, o jehož činnosti se u nás dosud
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málo vědělo. Kronikář Jaroslav Král uveřejnil v Polanském zpravodaji v rubrice
Ze stránek kronik článe s názvem “Před pěti lety zemřel Václav Nelhybel“.
Materiály včetně fotografie získal korespondencí přes USA a Kanadu.
Václav Nelhybel se narodil v Polance 27. září 1919 v zemědělské rodině,
bydlel na ulici U Rybníčku č.p. 7. Po studiích v Praze pokračoval ve studiu ve
švýcarském Freiburku, dirigoval i v Německu. Byl také sedm let hudebním
režisérem Rádia Svobodná Evropa. V roce 1957 Václav Nelhybel přesídlil do
USA. Byl všestranným skladatelem, získal čestná uznání včetně tří čestných
doktorátů hudby. Poslední léta života prožil ve městě Scrantonu v Pensylvánii,
kde je na místní univerzitě uložena jeho sbírka rukopisů, písemností i nahrávek.
(Viz Polanský zpravodaj č.2 – květen 2001.)
Z ostatních výročí roku 2001 připomenutých v Polanském zpravodaji č.4
z října 2001 lze vybrat např. :
- postavení cihelny v roce 1911
- založení Církve československé (později husitské) 2.9.1921
- založení sportovního klubu SK Polanka na podzim 1931
- zavedení prvního nočního telefonického spojení s Ostravou v roce 1951
- vykácení lip pod zámkem, částečné zavážení rybníka v roce 1961 a stavbu
mateřské školy (nyní Lázeňský dům)
- zbourání starého vodního mlýna u železniční trati (Hurníkův mlýn) v roce
1971
- zřízení Úřadu městského obvodu Polanka nad Odrou od 1.1.2001
Z veřejného života
Větší kulturní akce jsou popsány v kapitole Kultura a osvěta. Letošním 1.
lednem začalo nové milénium. Občané je přivítali mnoha ohňostroji po celé
obci.
Polanský zpravodaj
vycházel letos v novinové podobě již 8. rokem. letos vyšlo celkem pět čísel
v rozsahu 8 stran. Je kolportován do všech domácností a získal si oblibu,
protože kromě zajímavostí přináší i informace z jednání zastupitelstva a rady.
Ostravská radnice, informační měsíčník pro občany města
Je doručován do všech domácností v Ostravě, distribuce není stoprocentní.
Měsíčník "Program" je doručován do domácností, aby informoval občany o
kulturních, tělovýchovných a vzdělávacích akcích ve městě Ostravě.
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Z událostí v okolí
- Letiště Mošnov posiluje letecké spojení s Prahou, od 22. března jsou čtyři lety
denně (dosud byly jen dva), posiluje se podnikatelský zájem.
- Divadlo Antonína Dvořáka v Ostravě bylo otevřeno po rekonstrukci v lednu
premiérou pořadu Zlaté rouno.
- Vandalové ničí v tramvajích skla (škrábáním).
- Řada Hlučíňanů se hlásí k německé národnosti.
- Nový primátor Ostravy Čestmír Vlček (od února místo Evžena
Tošenovského).
- Vláda rozhodla 23.3., že dálnice D 47 bude stavět izraelská společnost
Housing & Construction, postaví ji do roku 2006 (původně měla být do roku
2012)
Světoví státníci
Prezident USA – Bill Clinton, od února George Bush mladší.
Prezident Ruska – Vladimír Putin.
Papež římskokatolické církve Jan Pavel II (Wojtyla z Polska).
Slovenský prezident – Rudolf Schuster.
Generální tajemník NATO – George Robertson.
Čeští státníci
Prezident republiky – Václav Havel.
Předseda vlády – Miloš Zeman ( ČSSD ).
Ministr zahraničních věcí – Jan Kavan ( ČSSD ).
Předseda Parlamentu – Váslav Klaus.
Předseda Senátu – Petr Pithart.
Ombudsman (od loňska první ) – Otakar Motejl, bývalý ministr spravedlnosti.
Významné události ve světě
- Teoristický útok na výškové budovy v New Yorku – 11. září
- Spory mezi Izraelem a Palestinci.
- Nemoc šílených krav (BSE) ve světě, v únoru v Anglii.
- Ruská orbitální stanice MIR skončila svou činnost po 15 letech 23.3. a zanikla
v Tichém oceánu, mezi Austrálií a Již. Amerikou.
- V bývalé Jugoslávii zatčen bývalý prezident Miloševič. (31.3.)
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Některé události v České republice
- Stávka v České televizi od Vánoc 2000, v lednu 2001.
- Jaderná elektrárna Temelín (JETE) má stále drobné problémy provozu.
- Provádí se dezinfekce na letištích (výskyt slintavky a kulhavky).
- Rozvinul se problém ochrany autorských práv (od března).
- Nemoc šílených krav (BSE) se poprvé vyskytla i v České republice (8.4.).
6. HOSPODAŘENÍ ÚMOb
Rozpočet na rok 2001 ( v tisících Kč)
Příjmy:
1. Daňové
1 641
2. Nedaňové
2 406
3. Kapitálové
640
Vlastní příjmy celkem
4 687
4. Dotace ze státního rozpočtu 4 441
5. Dotace z MMO – účelové 15 544
6. Dotace z MMO – neúčelové 5 961
Dotace celkem
25 946
Příjmy celkem
30 633
Výdaje:
1. Silnice a MK (investice + údržba)
2. Údržba kanalizace
3. Mateřská škola
4. Základní škola
5. ŠJ ZŠ H. Salichové
6. ŠJ MŠ Malostranská
7. Kino
8. Údržba kulturních památek
9. Místní rozhlas
10. Polanský zpravodaj
11. Aktiv pro občanské záležitosti
12. Bytové hospodářství
13. Pohřebnictví
14. Plynofikace (dokončení III. etapy)
15. Údržba veřejné zeleně
16. Sociální výdaje
17. Kluby důchodců
18. Bezpečnost a veřejný pořádek

7 663
40
402
1 472
1 380
661
287
27
21
30
50
100
226
8 000
185
3 500
15
40
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19. Požární ochrana
20. Místní zastupitelské orgány
21. Činnost místní správy
22. Tělových. činnost a občan. sdružení
23. Umořovací fond
24. Rezerva
25. Splátka půjčky
26. Výdaje do 10 tisíc

93
825
3 980
93
215
308
1 000
20

Výdaje celkem

30 633

Z toho výdaje Investiční
Místní komunikace (projekty,chodníky,nám. Čs.legií) 500
Cyklistická stezka (trasa na Přemyšov)
200
Víceúčelová plocha (pokračování rozprac. akce)
1 955
Dokončení úprav na ul. Janovská (autobus.zastávka) 4 000
Plynofikace kotelny staré školy
Dokončení III. etapy plynofikace
8 000
Investice celkem
15 215

560

V průběhu roku byl poskytnut účelový příspěvek FK SK Polanka n.O. ve výši
25 000,- Kč, DTJ Polanka n.O. ve výši 27 000,- Kč, TJ Sokol Polanka n.O. ve
výši 38 000,- Kč a DTJ Polanka n.O. – oddíl házené na mezinárodní turnaj
mladších a starších žáků 15 000,- Kč.
Dále byl poskytnut příspěvek ve výši 3 000,- Kč FK SK Polanka na zajištění
Dětského dne a pro leteckomodelářský kroužek TJ Sokol Polanka ve výši 4
000,- Kč.
O prázdninách byla poskytnuta finanční dotace organizaci OREL ve výši 2
700,- Kč na činnost k přípravě kvalifikační soutěže. Rada také rozhodla o
poskytnutí finančního daru ve výši 3 000,- Kč Nadaci Landek.
Rada městského obvodu rozhodla o posílení rozpočtu ZŠ z rozpočtové
rezervy o 100 000,- Kč na modernizaci školy – přípravu počítačové třídy a o
dalším navýšení příspěvku o 80 000,- Kč.
V závěru roku schválilo zastupitelstvo některé rozpočtové přesuny a opatření
v rozpočtu na rok 2001.
7. PRŮMYSLOVÉ PODNIKY A DRUŽSTVA
Ani v průběhu roku 2001 nedošlo ke změnám, na katastru Polanky n.O.
nejsou žádné průmyslové podniky. Na ul. Za humny je jen menší pila VITOM, u
železniční dráhy překladiště štěrkopísku.
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Soukromí podnikatelé podnikají spíše v oblast služeb. menší dílny má např.
firma KaŠ – výroba nábytku, Kovotak – kovovýroba p. Theimera na ul. Za
humny, kovářství – Zdeněk Kocur ( U Cihelny).
8. ZEMĚDĚLSTVÍ

Hlavním producentem zemědělské výroby na katastru Polanky je nadále
Družstvo vlastníků (DV), které vzniklo po roce 1990 transformací Jednotného
zemědělského družstva (JZD), založeného v roce 1995. Poměrně menší část
půdy obhospodařují soukromí zemědělci.

Družstvo vlastníků (DV)
má svůj název podle toho, že členy a majiteli družstva jsou skuteční vlastníci
pozemků, kterých je zhruba 350. V Družstvu vlastníků pracují zaměstnanci
družstva, jichž je 85.
Družstvo nadále obhospodařuje kolem 1300 ha zemědělské půdy. Živočišná
výroba je nadále ve dvou střediscích – Na Osadě míru a na dolní Polance za
hřbitovem. Také rostlinná výroba je v podstatě beze změn. Správní budova
zůstává na Osadě míru, na ulici K Vydralinám.
Úspěšný trend hospodaření pokračoval i letošním rokem. Od roku 1990 měl
stoupající tendenci a letos vyvrcholil. přispělo k tomu částečně i příznivé počasí
– mírná zima, dostatek srážek.
V tomto roce byla zrušena prodejna potravin Pomněnka v areálu DV.
Družstvo vlastníků investuje do výroby strojů pro obdělání zemědělské půdy.
Družstvo vlastníků řídí představenstvo, jehož předsedou je nadále Ing. Jan
Rädisch, nar. 1962, bytem Ostrava – Polanka, ul. J. Šámala 915. Ekonomem
družstva je od r. 1999 Ing. Vít Suder, nar. 1972, bytem O. – Polanka,
Tesaříkova 397. Ve funkci agronoma pracuje Ing. Petr Skalička. Zootechnikem
pro chov skotu je Roman Marinov, pro chov prasat Miroslav Malík. Na
ekonomickém úseku dále pracují Anežka Vozníková, Zdeňka Šuchmová a
Alena Navrátilová.
Kovovýroba při Družstvu vlastníků pracuje nadále pod vedením Ing.
Jaroslava Adamuse z Třebovic. Ten letos získal akademický titul dálkovým
studiem na VŠB v Ostravě. Kovovýroba má 10 zaměstnanců.
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Poměrně malou část zemědělské půdy obhospodařuje několik soukromých
rolníků, kteří byli uvedeni v r. 1999.

9. SLUŽBY A OBCHOD
Bývalý dům služeb na ulici Hraničky byl v dražbě zakoupen našim občanem
Ing. Perextou. Součásné využití – cukrárna U Mirky a prodej textilu ALFI
zůstalo zachováno, ostatní prostory se rekonstruují a upravují pro jiné komerční
účely.
Dlouho opuštěné NÁKUPNÍ STŘEDISKO pod kostelem na křižovatce ulic
1.května a janovská zakoupil náš občan pan Šimurda. Nový majitel se bude
snažit zachovat v co největší míře původní charakter tohoto objektu. Už letos
začala v přízemí prodávat potraviny firma HRUŠKA (26.10.2001)
Holičství a kadeřnictví v Domě služeb bylo zrušeno, zůstalo holičství a
kadeřnictví Hanka (ulice Do polí), dále ve správní budově Družstva vlastníků.
Firma KUMI v přístavbě u kina provádí opravy spotřební elektroniky a též
kopírování. v provozu je Pneuservis Ing. Perexty na ul. J. Seiferta. Fungují další
služby, např. autodopravu zajišťuje firma Tichý, Luzar, Nykl, Ulman, Vozník,
Šafer, čalounictví Dostál, sklenářství Mihálková, Kovářství Zdeněk Kocur,
kovoobrábění Zámostný, kovovýrobu provádí fa Kovotak – J. Theimer,
stolařství firma KaŠ a další soukromníci, plyn, topení a vodu instalují firmy
Kaštan, Soko a Lad. Ručka, žaluzie firma Rovex, elektroinstalaci provádí fa
Neuwirt, opravu elektrospotřebičů Pavel Krátký, autokaroserie Kliš, Jurna,
zahradnictví Abrlová, prodejna krmiv PESKO, prodej železa – FeromatTeichmann, Elektrinstalace Strujato, velkosklad hraček Rappa, stavební
dodávky firma Biostav – Krátký, rybářské potřeby – Vytřas, prodej svařovací
techniky -. Vlček a některé další menší firmy.
Prodejna nábytku – Holčik – se stěhuje z nákupního střediska do nově
adaptované prodejny na ulici Za humny. Z bývalého vepřína byla vybudována
pěkná moderní stavba.
Od října 1999 je v provozu první lékárna v Polance – Lázeňském domě.
Obchody
byly podrobně popsány v zápise za rok 2000. Obchodníkům menších prodejen
nadále konkurují velké hypermarkety zahraničních firem, které byly postaveny
v blízké Ostravě nebo na katastru Svinova. Otevřením prodejny HRUŠKA
v nákupním středisku v Polance (26.října) začali místní občané ve velké míře
nakupovat potraviny právě zde. Jednak zde měli nižší ceny než např.
v prodejnách družstva Budoucnost nebo u soukromníků, dále velmi široký
sortiment zboží a významným faktorem je i dopravní spojení, k nákupnímu
středisku lze dojet autobusy.
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Zatím zůstaly prodejny potravin na Janové, na dolní Polance (prodejna Pod
kopcem – paní Machů), ul. Hraničky (Budoucnost), ul. H. Salichové
(Budoucnost), U Jakuba (na horní Polance), firma Pacek na Osadě míru (ul. J.
Glazarové). Pomněnka v DV byla zrušena.
Stavebniny prodává firma FIMA na Malostranské ulici, ale hlavně firma
Němec na dolní Polance. Firma Atlas vedle zdravotního střediska prodává
květiny, zahradnické potřeby, ale též zmrzlinu, sudové víno a cukrovinky. Maso
je k dostání v prodejně na ul. Hraničky, ale také v nové prodejně HRUŠKA.
Pečivo: v provozu je už jen jedna pekárna v Polance – firma Prauzková na ulici
Zákoutí.
Jiné prodejny:
Koberce prodává firma PETRA na ul. Za humny. Firma Roubíček prodává
elektromateriál. prodejna průmyslového zboží (Vlček) letos skončila činnost,
zůstala jen prodejna svařovací techniky.
Papírenské zboží je k dostání v prodejně U Jany (vedle radnice). Drogistické
zboží v malé prodejně na začátku ul. Zákoutí. Na Svinovské ulici je prodejna
paliv (vedle Štěrkopísku).
Od r. 2000 je v provozu výrobna cukrářského zboží Pudichová na ul.
Jaroslava Seiferta. Má kolem 10 zaměstnanců.
Pohostinské služby
se v posledních letech značně rozšířily. kromě již tradičních podniků – hospoda
U Dluhošů, restaurace u Friedlů, hospoda Dělnický dům, hospoda Na Janové –
jsou novější podniky, např. bar Fantasie (Jos.Sýkora) na ul. Za humny, bar
Sierra (Jos.Pěcha) na ul. Janovské, hostinec Na hřišti, občerstvení U Lenky
(l.Jurnovául.B.Smetany), kavárna U Mirky. Jsou i malé hospůdky v rod.
domcích (Cibulka na dol. Polance, U Šárky na Janové).
Restaurace v Lázeňském domě byla znovu uzavřena.
10. DOPRAVA
Od 1. ledna 1978, kdy byla zrušena tramvajová doprava na trati Svinov –
Polanka – Klimkovice, jezdí do Polanky (kromě vlaku na dolní Polance) jen
autobusy.
V současné době jsou to linky č. 46 a 59, přes Janovou linka 53 (do
Klimkovic) a 64 (Sanatoria Klimkovice-Hýlov) od září linka 76.
Celou Polanku propojuje linka č. 46 od točny u Klimkovic po ulici 1. května a
Svinovské do Svinova, některé spoje jedou až do Krásného pole. Dopoledne
jezdí v intervalech 30 minut, v odpolední špičce mezi 13. a 17. hodinou co 12
minut.
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Linka č. 59 jezdí rovněž od točny u Klimkovic, na dolní Polance přejíždí
vlakovou trať a jede přes Odru do staré Bělé, dále až na Mírové náměstí do
Vítkovic. V pracovních dnech jede asi 15 spojů, v sobotu a v neděli jen sedm.
Vlaková doprava již ztratila význam pro naše občany, vlakem již jezdí jen
velmi malá část obyvatel. Některé vlakové spoje ani v Polance nezastavují.
Od září tohoto roku byla zřízena nová zastávka a to u bývalé cihelny, nyní
DPS (Dům s pečovatelskou službou), po jehož dokončení byla zavedena nová
autobusová linka č. 76 ze Svinova přes Janovou kolem bývalé cihelny a kolem
zámku doprava ke Klimkovicím na konečnou zastávku linky 46 a 59. Napřed
jezdil jeden spoj, od 1.12. již 5 spojů za den.
Na železniční trati na dolní Polance byla provedena výměna kolejí a po
zprovoznění celého úseku trati v rámci modernizace koridoru Českých drah
vybudována nová zastávka s jednoduchou moderní čekárnou.
Zvyšuje se četnost motorových vozidel na silnicích, občané žádají o snížení
rychlosti motorových vozidel. na situaci reaguje starosta Přemysl Kaspřík
v Polanském zpravodaji č. 4.
Od 21. 6. 2001 byla zahájena stavba "Modernizace II. železničního koridoru
Českých drah". Z důvodu situování tratě přes území CHKO Poodří byla
v úsecích Studénka - Jístebník – Polanka nad Odrou prováděna úprava svršku
tratě technologií bez snesení kolejového roštu s ohledem na ochranu přírody
v tomto území.
Po úplné rekonstrukci tratě bude na ní možno jezdit rychlostí až 160 km/hod..
(Při zprovoznění tratě před 160 lety se po ní jezdilo rychlostí 30 km/hod., v roce
1892 již rychlostí 80 km/hod. a nyní před modernizací 100 km/hod.)
Při úpravě byl zasypán dřívější podchod pod tratí u zastávky. Stavba
pokračovala i v srpnu, kdy se měnily koleje a jezdilo se jen po jedné koleji.
Při této práci se na krátkou dobu objevila skrytá krása kamene a práce
kameníků, kteří v roce 1848 dokončili klenutý propustek pod tělesem Severní
dráhy Ferdinandovy. Kamenný tunel se nachází v km 255 u železničního
přejezdu polní cesty vedoucí na území CHKO Poodří k sádkám. Snímek
propustku, který byl zesílen a zasypán, přinesl Polanský zpravodaj č. 5
z prosince 2001.
Stále se hovoří o dálnici D 47, která by ulehčila silniční dopravě a propojila
Ostravu se světem.
Česká vláda rozhodla 21. 3. 2001, že dálnici D 47 – 60 km úsek z Lipníka nad
Bečvou do Ostravy – bude stavět soukromá izraelská společnost Housing &
Construction. Postaví ji do roku 2006, tedy o 6 let dříve než bylo plánováno.
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Letecké spojení Ostrava – Praha bylo od 22. března posíleno. Z Mošnova
poletí letadla do Prahy čtyřikrát denně (dosud jen dvakrát).
11. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE
Plynofikace naší obce
byla jednou z největších akcí výstavby v historii. Byla zahájena 23. dubna
1993 a ukončena letos v září. Celkově bylo do země uloženo 32,8 km
plastového potrubí, postavena vysokotlaká přípojka, vybudovaná regulační
stanice plynu a provedeno 1 017 plynových přípojek k rodinným domům a
jiným objektům. Celá akce byla rozdělena do tří etap a budována postupně
v rozsahu finančních prostředků.
Celkem stála stavba včetně projektů, inženýrské činnosti atd. cca 54 miliónu
Kč.
Na obecním úřadě visel od února plán plynofikace – 3. etapy: ul. 1. května od
Lázeňského domu k dolní Polance včetně přilehlých ulic: Do Polí.
Svinovská….
Plynofikace byla největší investiční akcí, letos byla úspěšně dokončena. Je tak
zplynofikováno cca 98 % rodinných domků a objektů v úseku od Klimkovic až
po železniční přejezd. Do budoucna zůstává k řešení osada Janová a Přemyšov,
což je však akce zcela samostatná. V současné době je připraven projekt na
realizaci regulační stanice plynu. V centrální zástavbě zůstává nedořešena část
ul. Svinovské, část ul. H. Salichové a 1. května v úseku kolem bývalého zámku
a kolem rybníka a snad ještě některé samoty (K Mlýnku apod.). Tyto úseky,
včetně případných prodloužení stávajících řadů z důvodu rozšíření zástavby, se
budou řešit již zcela samostatně. Finanční náklad letošního roku činil cca 7,4
mil. Kč.
Rekonstrukce zatáčky ul. Janovské
včetně vybudování autobusového zálivu u Domu s pečovatelskou službou
(bývalá cihelna), chodníků a úpravy přilehlého parkoviště u podjezdu pod
bývalou tramvajovou tratí, stála cca 4 milióny Kč.
Víceúčelová plocha
kolem ul. Janovská (bývalý prostor výhybny tramvají u bývalé zastávky Horní
Polanka, v posledních letech plocha pro kolotoče v době krmáše) byla
dokončena a stála cca 2,8 miliónu Kč.
Plynofikace kotelny
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v ZŠ H. Salichové – v budově staré školy na ul. 1. května – byla provedena
celkovým nákladem 0,55 mil. Kč.
V nové škole na ul. H. Salichové
byla kromě drobnějších oprav a rekonstrukcí zřízena počítačová třída,
provedena rekonstrukce podhledu stropu ve foyeru (220 tis. Kč), oprava
dešťových svodů (47 tis. Kč) a oprava střešní krytiny na budově školní jídelny
(130 tis. Kč)
Rekonstrukce kapličky sv. Vendelína
na ul. 1. května v dolní Polance stála cca 35 tis. Kč.
Oplocení obecních studní
na dolní Polance stálo cca 25 tisíc Kč.
Oprava části ul. Hraničky
od křižovatky ul. 1. května po křižovatku a. Letenské včetně přilehlého
chodníku a odvodnění.
Dále byly zpracovány projektové dokumentace vybudování chodníků po celé
délce ul. 1. května, dokumentace na plynofikaci budovy hasičské zbrojnice a na
půdní vestavbu archivu naší radnice.
12. DOMY A BYTY
Na základě prvních údajů Českého statistického úřadu ze sčítání lidu, domů a
bytů je v Polance nad Odrou 1 200 čísel popisných. Celkově je u nás 1 650
bytů, z toho obydlených 1 516.
Zastupitelstvo obvodu schválilo koncem roku záměr prodej domu č.p. 818
(čtyřbytový objekt na ul. Heleny Salichové).
Poskytnutí státní dotace z fondu ministerstva pro místní rozvoj České
republiky na opravu a rekonstrukce bytového fondu v minulém roce (půdní
vestavby v domě č.p. 545) mohl obvodní úřad v Polance založit tento fond, ze
kterého mohou být našim občanům poskytovány výhodné půjčky až do výše
100 tisíc Kč na opravy a modernizace jejich domů a bytů. Úroková míra činí 3 –
7 % s maximální splatností celého úvěru od jednoho roku do osmi let.
13. ŠKOLY
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od 1. ledna 2001 dochází ke zrušení školních a předškolních zařízení (základní
školy, mateřské školy, školní jídelny MŠ, školní jídelny ZŠ, školní družiny)
jako zálohových organizací, zřízení těchto subjektů jako organizovaných
jednotek.
Mateřská škola Malostranská ul. 12

Ředitelkou MŠ je Pavla Nevímová. Ve čtyřech třídách bylo průměrně kolem
102 dětí. Pracuje celkem 8 učitelek včetně ředitelky, dále tři správní
zaměstnanci.
Koncepcí mateřské školy je "Živá a neživá příroda". Děti se formou různých
her a programů seznamovaly s prostředím, ve kterém žijí, a se vším, co nás
obklopuje.
pro děti i pro rodiče bylo během roku připraveno mnoho akcí – Mikuláš,
vánoční nadílka, dětský maškarní ples, vynášení Moreny, dětská olympiáda aj.
Vyvrcholením byla besídka s názvem "Z pohádky do pohádky" v sále místního
kina. V červnu děti navštívily ZOO v Ostravě a rozloučily se s budoucími
prvňáčky.
Vedoucí školní jídelny při MŠ je Jana Sojková, ŠJ má tři kuchařky.
Základní škola Heleny Salichové, č.p. 816
Ředitelem školy je RNDr. Josef Teper (od 1.9. 2000), zástupkyní ředitele
Mgr. Marie Riedlová.
Ve školním roce 2000/2001 navštěvovalo školní výuku celkem 410 žáků,
z toho 219 chlapců a 191 dívek. Devátou třídu dokončilo 36 žáků, kteří byli
přijati ke studiu na středních školách nebo do učebních oborů na středních
odborných učilištích.
Podařilo se splnit tři základní cíle vytyčené na začátku školního roku –
založení klubu rodičů, žákovského pěveckého sboru HLAHOL a počítačové
učebny.Odborná učebna výpočetní techniky byla slavnostně otevřena 8. června.
V oblasti stavebních úprav se podařila větší akce – oprava stropu ve školním
vestibulu, který byl v havarijním stavu. radikálně se změnil vzhled prostoru
haly, kde žáci mohou v příjemném prostředí v době přestávek a mimo
vyučování hrát stolní tenis a šachy. Stavebních úprav doznal i vstup do
sklepních prostor a byly vyčištěny sklepní prostory. Za odměnu mohli tři žáci
absolvovat vyhlídkový let nad Beskydy. Ostatní žáci s vyučujícími absolvovali
prohlídku letištních budov Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí.
Škola se také podílela na účasti a organizaci sportovních soutěží, zejména
v odbíjené a házené. Žáci soutěžili i v literatuře, umění, přírodních vědách,
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zdravovědě, znalostech silničního provozu aj. Žákyně Klára Martínková z 9.B
třídy získala 1. místo v literární soutěži pohádky dětí dětem. Zájemci z řad
občanů se vzdělávali ve znakové řeči, 15 posluchačů udělalo zkoušky I.
kvalifikačního stupně. Od února je v provozu nová keramická pec.
Od 1. září nastoupilo do prvních tříd 34 žáků, školu navštěvuje celkem 400
žáků v 18 třídách, je to o 11 žáků méně než v loňském školním roce. Někteří
žáci odcházejí z páté třídy na gymnázium nebo na školy se sportovním
zaměřením.
V tomto roce nastoupili na školu dva noví učitelé – Mgr. Petra Wojaczková
s aprobací na anglický jazyk-český jazyk a Ing. Pavel Richtar na výuku
informatiky a výpočetní techniky. Celkem pracuje ve škole 24 řádných
pedagogických pracovníků a dva externisté výuky náboženství a anglického
jazyka, dvě vychovatelky ve školní družině a osm provozních zaměstnanců.
Vyučuje se ve dvou školních budovách – nová škola na ulici Heleny Salichové
816 a ve staré škole na ul. 1. května 330, kde jsou žáci prvních a druhých tříd.
Během hlavních prázdnin se díky úřadu městského obvodu podařilo
vybudovat ve staré škole plynovou kotelnu.
Základní umělecká škola Heleny Salichové, ul. 1. května 330 (ZUŠ)
Ředitelkou ZUŠ je nadále Jitka Malíková, její zástupkyní Mgr. Ludmila Stará.
Škola je umístěna v přízemí staré školy (přestěhovala se z Krásného Pole 1.10.
1987).
Škola má své pobočky umístěné v prostorách základních škol a to v Krásném
poli, v Třebovicích a v Porubě na ZŠ Sokolovská, Bulharská a L. Štúra.
V uplynulém školním roce měla škola celkem 415 žáků, z toho 220 v Polance.
Žáci byli zařazeni podle zájmů do hry na hudební nástroje, taneční a výtvarné
výchovy. Děti z výtvarné výchovy mohou využívat vypalovací pece na ZŠ. pod
vedením učitelky Mirky Česlové vystavovaly děti své výrobky a výtvarné práce
s úspěchem na celoměstské přehlídce prací ZUŠ v Ostravě 1. tanečníci měli své
produkce v místním kině, kde mohou uplatnit svá pódiová vystoupení (5.
prosince).
Během roku organizovala ZUŠ řadu koncertů žáků i učitelů, např. 2. dubna se
konal koncert Rodiče a děti v sále ZUŠ, 11. dubna koncert učitelů ZUŠ (Hudba
několika staletí) v sále ZUŠ, 20. června se představil taneční soubor (učitelka
Věra Střelcová) v kině, 21. června proběhl v kině Svátek hudby. Začal již 20.
června vystoupením tanečního souboru. Hostem byl vynikající Dětský pěvecký
sbor ze ZUŠ Svinov vedený ředitelkou ZUŠ Lydií Romanskou-Lidmilovou.
Druhý den patřil starším žákům. Těm hráli a tančili spolužáci v pořadu Hrajeme
swing a jazz. představili se hudební sólisté i orchestr ve skladbách svého učitele
Jindřicha Czerného i renomovaných světových autorů. V závěru Dne hudby
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hrály čtyři orchestry taneční a jazzové hudby, včetně vystoupení Big bandu
juniorů a seniorů, který se sešel z nadšenců a bývalých žáků školy.
Před Vánocemi je již pravidlem, že se v prostorách ZUŠ pilně připravují
žákovské a učitelské koncerty. letos to byl koncert učitelů 16. prosince
v Husově sboru v polance. Na ten spojili své síly učitelé ZUŠ, polanští
hudebníci, pěvecký sbor chrámu sv. Anny a sbor Gymnázia Olgy Havlové
z Poruby. Společně provedli klasiku vánočního repertoáru – Českou vánoční
mši Jakuba Jana Ryby.
Základní umělecká škola Heleny Salichové v Polance se významnou měrou
podílí na kulturním životě v obci.
14. KULTURA A OSVĚTA
Kino
Od svého založení v roce 1929 je místní kino na půvabném místě – v sále
hostince U Friedlů. Zatímco ostravských kin rapidně ubývá, v Polance je kino
stále v provozu.
Zásluhu má na tom především Zdeněk Vavroš (nar. 1932), vedoucí kina, který
se svým synem Janem zajišťuje promítání a celý provoz kina. Kino hraje
zpravidla dvakrát týdně, v úterý a v neděli.
Kino je širokoúhlé s šikmým hledištěm. konají se v něm také větší kulturní
akce – koncerty místní dechové hudby, základní umělecké školy, zasedání
zastupitelstva a jiné akce.
V roce 2001 navštívilo naše kino celkem 2 132 diváků. je to o 356 diváků
více než v loňském roce. Tržby stouply oproti roku 2000 z 84 367 Kč na 120
126 Kč. Kromě tohoto počtu navštívilo filmová představení 1 160 dětí ze
základní a mateřské školy.
Různých jiných kulturních akcí se zúčastnilo v kině celkem 1 930
návštěvníků.
Některé tituly promítaných filmů : komedie Musíme si pomáhat, písničkový
retrofilm Rebelové, rodinná komedie 102 dalmatinů, Pokémon: Svěrákův
úspěšný film Tmavomodrý svět, komedie TAXI, TAXI, horor Kostka, akční
film Jurský park, válečné drama Pearl Harbor a řada dalších filmů.
Knihovna
je nadále v areálu kina na ul. Janovská 333. Původně byl v těchto prostorách
výčep.
Po odchodu vedoucí knihovny Miluše Penjákové se od začátku tohoto roku
zapracovává nová vedoucí knihovny Zuzana Lisková z Třebovic. Knihovnice
nakoupila v roce 2001 za finanční příspěvek 10 tisíc Kč, který poskytla místní
radnice, 92 svazků knih. Jedná se o částku nad stanovený roční limit.
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V roce 2001 evidovala knihovna celkem 473 čtenářů, z toho 208 dětí do 15
let. Počet návštěv v knihovně byl 4 546, z toho 1 983 dětí. počet vypůjček knih
a časopisů činil 23 542.
Knihovna provedla v průběhu roku celkem 21 akcí, z toho 14 knihovnických
lekcí, 7 besed. Též provedla 6 soutěží, např. Puzzliáda, Pes – přítel člověka,
Vánoční kvíz a další.

Spolková a zájmová činnost
Sbor dobrovolných hasičů – SDH
Nejstarší spolek v Polance (od roku 1893) vyvíjí svoji činnost nadále
v hasičské zbrojnici na ulici 1. května 592.
Jeho činnost byla podrobněji popsána v roce 2000, k podstatným změnám
nedošlo.
Starostou SDH je Milan Franek, velitel zásahové jednotky je Stanislav Výtisk.
Jednotka má 14 členů.
V roce 2001 zasahovala třikrát:
13. 9. – při požáru v objektu Družstva vlastníků v Polance, kde hořela
senážní věž
4. 11. – při požáru zařízení kuchyně v rodinném domku č.p. 524 na ul. 1.
května, při němž se udusila občanka Marie Sojková
28.12. – při požáru zařízení podkroví rodinného domku č.p. 223 na ul. 1.
května (dolní Polanka)
Dechová hudba z Polanky
Druhý nejstarší spolek (od roku 1918) s nepřetržitou činností. Každoročně
obohacuje kulturní život v obci i širokém okolí. podílelo se na to 28 aktivních
hudebníků. Orchestr zkouší jednou týdně. Kapelníkem je nadále Jiří Adamec,
jeho zástupce je Jiří Němec, uměleckým vedoucím a dirigentem Mgr. Jaroslav
Král, dirigentem Miroslav Szott. Dechová hudba z Polanky uspořádala 4
koncerty:
20. 5. – Dechovka v máji
22. 7. – Krmášový koncert na zahradě u Dluhošů
29. 9. – Zase je tu podzim
8.12. – Vánoce za dveřmi.
Koncerty se konaly v sále kina za velké účasti obecenstva. Kromě toho hudba
hrávala na pohřbech i mimo Polanku (celkem 25 obcí, nejčastěji ve staré Bělé,
v Paskově, Krmelíně).
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Z jiných akcí: vyhrávání Josefům a Annám, prvomájový budíček v Polance,
Dětský den v ZOO v Ostravě a v Nových Sedlicích na Opavsku, vystoupení
mažoretek RYTMUS v Háji ve Sl., koncerty v lázních na Hýlově, spolupráce
při provedení České vánoční mše J.J. Ryby aj.
Český svaz chovatelů, základní organizace
Od března 2001 nastala změna ve funkci předsedy ZO se stává předsedou ZO
Tomáš Vysocký z Petřvaldu na Moravě (rodák z Polanky n.O.). Dosavadní
předseda Ing. Miloš Sýkora přešel do funkce pokladníka. Jednatelem je Václav
Andla. Organizace má přes 20 členů, má svoji klubovnu na pozemku vedle
pohostinství U Dluhošů. V tomto areálu pořádá výstavy. Tradiční výstavu
konala organizace opět v době polanského krmáše, to je v neděli 22. července,
na výstavě hrála místní dechová hudba.
Český zahrádkářský svaz, základní organizace
Již nemá svoji klubovnu (dříve stávala na MalostransKé ulici), své schůze
koná v malém sále u Friedlů.
Organizace má 90členů, jejím předsedou zůstává Ing. Miloš Kubica,
jednatelkou Alena Hurníková, hospodářkou Božena Kropáčková. Na výroční
členské schůzi 3. dubna byla též odborná přednáška o pěstování ovocných
stromů. V květnu uspořádalo ZO zájezd na vodní elektrárnu Dlouhé stráně
v Jeseníkách. V prosinci uspořádala ZO výstavku vánočních ozdob a pečiva
v přízemí staré školy v prostorách Základní umělecké školy. Předjarní veselici
uspořádali zahrádkáři 10. března v sále DV.
Zahrádkářský svaz – základní organizace na Janové
Tato organizace letos ukončila po 36 letech svoji činnost. Areál za bývalým
obchodem Budoucnost byl uzavřen a naší radnicí nabídnut k využívání. Toho
využil na přechodnou dobu polanský Junák pro svoji činnost.
Myslivecké sdružení Poodří
Dvacetičlenné sdružení, jehož předsedou je Aleš Ulmann a hospodářem Štěpán
Neuwirth, pečuje o polanský revír. Po sedmi letech hájení se začínají zvyšovat
stavy zajíců, jen bažantí a koroptví zvěř zatím stagnuje. Negativně stále působí
monokulturní lány, chemizace, mechanizace, nedostatek remízků, stresování
zvěře. Negativní úlohu sehrává škodná, především lišky. Letos jich bylo
uloveno dvacet.
Daří se udržet stavy srnčí zvěře i přes škody spáchané pytláky a
automobilovým provozem. Nebezpečí pro zvěř jsou i toulaví psi. Letos bylo
zkrmeno 2,5 tuny krmiva, děti pro zvěř sbírají žaludy a kaštany. Na nákup léčiv
pro zvěř věnovali myslivci 2 tisíce korun. Odlov se děje za dokonalé znalosti
stavů zvěře, po schválení referátem Magistrátu města Ostravy. Revír pak hlídají
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čtyři členové Myslivecké stráže, kteří mají statut veřejného činitele. Ti se
setkávají s arogancí některých lidí.
Pro zajímavost – 14. 6. 2001 byl uloven divočák – lončák o váze 60 Kg. Na
rybníku mimo Národní přírodní rezervaci Polanská Niva bylo vypuštěno téměř
400 divokých kachen z polodivokého chovu.
Český rybářský svaz, místní organizace
počet členů se zvýšil, letos měla organizace 290 členů dospělých a 31
mladých rybářů. Ve funkci předsedy zůstává Karel Kolder, jednatelem Jaromír
Turoň. Rybáři mají k dispozici klubovnu na sádkách u rybníků. V květnu
pořádá MO každoročně veřejné rybářské závody, pro veřejnost pak rybáři
připravili rybářské speciality.
Základní kynologický kroužek
Má 16 členů, pracuje stále pod vedením Milana Ličky z Osady míru,
hospodářem je Petr Friedel z ulice U cihelny. Výcvik psů konají každou neděli
na cvičišti u potůčku na konci ulice U rybníčku. V tomto areálu mají i dřevěnou
klubovnu.
JUNÁK – Svaz skautů a skautek, 16. středisko Polanka
Střediskovým vedoucím je nadále Michal Berger. Ani ve složení a vedení
nejsou změny. Chlapecký oddíl vede Milan Neuwirt, dívčí Lenka Heverlová.
old-skauty vede Ladislav Pietruska.
V tomto roce skauti a skautky opustili svoji dosavadní klubovnu na faře.
Přestěhovali se do bývalého zahrádkářského areálu na Janové, tam však byli asi
půl ruku a pak se stěhovali do sokolovny na Sokolské louce pod zámkem.
I v tomto roce uspořádali skautský tábor ve Vlčovicích. Pravidelně konali své
oddílové a družinové schůzky, uspořádali mikulášskou besídku a podíleli se na
celorepublikovém sběru uzávěrů od PET lahví.
Vypověděli nájemní smlouvu o užívání suterénu v budově staré školy.
Český červený kříž, místní organizace
Předsedou je nadále Miroslav Berger, organizace má 120 členů. Valná
hromada se konala 20. března v malém sále u kina. MO nemá vlastní klubovnu.
V sobotu 24. srpna uspořádala MO autobusový zájezd do Keramiky
v Loučanech, Náměšti na Hané, Sv. Kopeček, na přehradu Slezská Harta,
Kružberk. Organizace získává dobrovolné dárce krve.
Polanští písničkáři
Dvanáctičlenný pěvecko-hudební soubor vede Zdeněk Vavroš, po umělecké
stránce učitelka ZUŠ Ivana Neuwirtová.
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Pro svůj repertoár v lidovém tónu (lidové písně a populární taneční skladby)
je soubor velmi oblíben v Polance i okolí, kde vystupuje zejména na akcích
jubilantů.
Z hudebních a pěveckých souborů působí příležitostně v polance taneční
swingový orchestr Jindřicha Czerného při ZUŠ, orchestr a sbor učitelů ZUŠ a
místních hudebníků, který provedl Českou vánoční mši Jakuba Jana Ryby,
pěvecký sbor při chrámu sv. Anny s vedoucí Marií Krejčí, pěvecký soubor
mladých Schola při chrámu sv. Anny. Mládež se pokouší ojediněle vytvářet
malé hudební skupiny (především kytarové), podobně i střední generace (bývalí
házenkáři, tzv. stará garda).
Leteckomodelářský oddíl pracuje v rámci TJ Sokol.
Kluby důchodců
byly popsány v loňském roce, všechny fungují ve stejném rozsahu a za
stejného vedení i v roce 2001:
Klub důchodců v obci (jen ženy), KD na Janové, KD při Základní škole, KD
při Družstvu vlastníků, Sdružení zdravotně postižených v ČR.
Bohatý kulturní život obce pokračoval i v tomto roce. podílely se na něm
školy, především Základní umělecká škola H. Salichové, dechová hudba,
písničkáři, obě církve, tělocvičné a ostatní organizace.
Větší kulturní akce v roce 2001
Leden-únor Plesová sezóna. V Dělnickém domě plesy TJ Polanka – stará garda,
myslivci, DTJ – házená, DTJ – volejbal, fotbalisté FK SK Polanka,
Mateřská škola a závěrečné Pochování basy (házenkáři-stará garda).
Ples jednoty Orel v sále Družstva vlastníků.
10. 3. Předjarní veselice, kterou pořádali zahrádkáři v sále Družstva vlastníků.
22. 3. 5. výročí úmrtí hudebního skladatele a dirigenta Václava Nehybla, rodáka
z Polanky n. Odrou. Zemřel ve Scrantonu v Pensylvánii v USA ve věku
76 let. Článek o jeho životě a díle zveřejnil kronikář Jaroslav Král ve 2. čísle
Polanského zpravodaje.
2. 4. Koncert rodičů a dětí v sále ZUŠ, tradiční koncert pořádala Základní
umělecká škola H. Salichové.
10. 4. Otevírání Poodří, výchovný koncert pro žáky 3. – 5. roč. ZŠ v Polance a
v Krásném Poli. V sále kina v Polance hráli, tančili a zpívali žáci ZUŠ, o
krásách Poodří hovořil spisovatel Štěpán Neuwirth.
11. 4. jarní koncert učitelů ZUŠ, komorní hudba několika století, v sále ZUŠ ve
staré škole.
30. 4. 56. výročí druhé světové války a osvobození Polanky. Položení věnce
k památníku padlých bez účasti širší veřejnosti.
20. 5. Koncert dechové hudby z Polanky v sále místního kina– Dechovka
v máji.
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20. 6. Vystoupení tanečního souboru ZUŠ H. Salichové, vedoucí Věra
Střelcová, v místním kině. V pořadu vystoupil též Dětský pěvecký sbor ZUŠ
Ostrava – Svinov, řídila Lydie Romanská-Lidmilová.
21. 6. Hudební galakoncert taneční a swingové hudby v rámci Dne hudby v kině
v Polance. Pořádala ZUŠ, vystoupily čtyři orchestry různých věkových
kategorií, řídil učitel Jindřich Czerný.
20. 7. Zábavný program na fotbalovém hřišti, pořádal FK SK Polanka.
Vystoupil např. Bolek Polívka, Jana Štefánková, Petr Muk, Michal David,
Michal Suchánek, Dara Rolins aj. Účast až 4 tisíce diváků. Akci
uspořádali známí hokejisté Pavel Kubina a Vladimír Vůjtek.
22. 7. Krmáš v Polance. Atrakce na víceúčelové ploše na ul. Janovské,
účinkování dechové hudby v kostele a na výstavě v chovatelském areálu –
promenádní koncert.
28. 8. V místním kině promítán nový český film Tmavomodrý svět, dvě
představení.
29. 9. Koncert Dechové hudby z Polanky – Zase je tu podzim. V kině.
říjen Štěpán Neuwirth vydal knížku Vyznání krajině.
listopad Objednávky dotisku knihy Heleny Salichové "Ze starých časů"
(ZUŠ ve spolupráci s obcí Kyjovice).
29.11. Amatérské divadelní představení operety Děvčátko z kolonie v provedení
souboru Berani z Těškovic na Opavsku, v sále kina.
8.12. Mikulášská zábava v dělnickém domě, DTJ – házená. Hudební pořad
Vánoce za dveřmi – dechová hudba v sále kina. Výstava vánočních
ozdob. Zahrádkáři, v sále ZUŠ.
16.12. Koncert učitelů ZUŠ a Česká mše vánoční J. J. Ryby. V Husově sboru
Církve československé husitské.
24.12. Na půlnoční provedena mše Víta Kmenta, sbor s varhanami, v kostele sv.
Anny.
15. TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Dělnická tělocničná jednota – DTJ
Největší tělocvičná jednota v Polance provozuje svou činnost v dělnickém
domě a přilehlém areálu (hřiště a šachty) na ul. Hraničky.
Dosavadním starostou jednoty byl Petr Andla, nar. 1945, Prostřední ul. 658.
Po valné hromadě konané 19. října 2001 je novým starostou DTJ Zdeněk Malík,
nar. 1939, ul. 1. května 1006.
Byl vybrán ze tří dosavadních místostarostů, jimiž jsou dále Ing. Jaromír
Friedel (úsek ekonomický), nar. 1963, ul. H. Salichové 913 a Bohuslava
Sojková, nar. 1940, ul. J. Šámala 917. (úsek organizační.) Zdeněk Malík
zastával úsek hospodáře.
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DTJ má čtyři oddíly:
Oddíl házené – předseda Ing. Jaromír Friedel, H. Salichové 913
Muži hrají III. ligu, starší žáci krajskou soutěž.
Dalšími složkami jsou starší a mladší žáci a minižáci. Ženských nebo dívčích
složek házená nemá.
Oddíl volejbalu – předseda Ing. Jiří Malík, ul. Do polí 1143.
Družstva: muži, ženy, mladší žáci, starší žáci a žačky.
Muži i ženy hrají v oblastním přeboru.
Oddíl nohejbalu – předseda Tomáš Přistoupil, ul. U rybníčku 9.
Družstvo mužů hraje v oblastním přeboru.
Asociace Sport pro všechny – ASPV – předsedkyně Bohuslava Sojková, ul. J.
Šámala 917. Cvičí žačky, ženy, muži, senioři.
Správcem areálu Dělnické je Eva Svetlová.
Házenkáři uspořádali ples a tradiční Pochování basy. Kromě pravidelných
soutěži jednotlivých družstev byl letos největší akcí házené VII. ročník
mezinárodního turnaje žáků POLANKA-KLIMKOVICE CUP 2001 15. –17.
června 2001, kdy bojovalo 8 družstev starších žáků (do 15 let) na hřišti
v Polance a 12 družstev mladších žáků (do 13 let) na hřišti v Klimkovicích. Po
Loňském zisku titulu mistra České republiky byl velký ohlas u všech letošních
soupeřů. Turnaj připravili společně oddíly házené DTJ Polanka a TJ Sokol
Klimkovice. Zúčastnila se přední mužstva našeho kraje a také ze Slovenska a
Polska. V kategorii starších žáků byla na 1. místě Polanka n. O. (2. FrýdekMístek, 3. Pezinok, 4. Vítkovice…), naši mladší žáci se umístili na 4. místě
z dvanácti. trenérem našich úspěšných žáků je Pavel Bochnia.
Poměrně úspěšní byli žáci také na velikonočním turnaji PRAGA CUP
2001.podrobnosti jsou v Polanském zpravodaji č. 2 a 3/2001. ASPV pořádala
dva turistické zájezdy – Pulčínské skály a Karl. Studánka. Zastupitelstvo obce
poskytlo DTJ finanční příspěvek 27 tisíc Kč, oddílu házené 15 tisíc Kč na
mezinárodní turnaj žáků.
Tělocvičná jednota Sokol (ČOS)
Působí v Polance od r. 1912, má nejdelší tělocvičnou tradici. Provozuje svou
činnost zejména v nové sokolovně vybudované na Sokolské louce vedle rybníka
pod zámkem a v areálu Sokolské louky (hřiště).
V roce 2001 měla jednota celkem 189 členů, z toho 42 mužů, 70 žen a 77
členů žactva a dorostu.
Starostou TJ Sokol, je nadále Zdeněk Bílý, nar. 1940, bytem O.-Polanka, ul. J.
Zrzavého 583. Další členové výboru zůstávají ve funkcích jako v loňském roce
– místostarosta Dr. Ing. Luděk Dluhoš, jednatelka Bedřiška Vlčková, hospodář
Radek Veverka, matrikářka Ludmila Bílá, náčelnice Miroslava Tomášková.
Výbor má 13 členů.
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Mladší žáky vedou Mirka Tomášková a Liběna Gelnerová, starší žákyně
navštěvují aerobik pod vedením Silvie Lazarové a Aleny Kortové. starší a
mladší žáci hrají florbal pod vedením Hynka Kozuba a Jana Janulíka. Leteckomodelářský oddíl vedou Rudolf a Tomáš Kanclířovi. Ženy cvičí v oddíle Věrná
garda pod vedením Dany Kupčíkové, cvičení aerobiku pro mladší ženy a dívky
vedou Silvie Lazarová, Petra Stillerová a Dagmar Černáková, cvičení
kalanetiky vede Lenka Gebauerová. Mimo rozvrh hodin cvičení v sokolovně se
hraje i stolní tenis a florbal. Hraje se i tenis na kurtu, je možné trénovat i na
tenisové zdi a u basketbalového koše.
Správcem areálu je Ladislav Homola.
Z dalších akcí lze uvést putování krajem sněženek v březnu, sběr železného
šrotu v dubnu, vyjížďky do terénu a orientační cykloturistickou soutěž pro
mládež do 15 let "Toulavé kolo" v červnu, vycházku k památníku na Ostré
Hůrce v říjnu stejně jako Drakiádu leteckých modelářů a noční turistický běh
"Chcete být milionářem" v listopadu.
Zastupitelstvo obce poskytlo TJ Sokol finanční příspěvek 38 tisíc Kč.
Jednota OREL
Jednota nemá vlastní tělocvičnu. Starostou je nadále Richard Monar, nar.
1927, bytem ul. Za humny 291, sekretářem je Alois Neisar. Jednota OREL má
kolem 35 členů.
V lednu uspořádala jednota tradiční ples v sále Družstva vlastníků společně
s KDU – ČSL. V neděli 13. května oslavili v malém sále U Friedlů
znovuvzkříšený Svátek matek. Na svatodušní svátky se sešli na farské zahradě
k tradičnímu smažení vaječiny. Největší akcí byl Pochod Poodřím – 16. června
do chráněného území Polanská Niva.
Skupina Schola při chrámu sv. Anny vedená Hanou Malíkovou a Davidem
Cinelerem se účastnila přehlídky hudebních skupin Cantate v Luhačovicích,
členové Orla se opět úspěšně zúčastnili soutěžní přehlídky Křesťanské poezie
Svatováclavská réva. Členové se zúčastnili i poutí ve Frýdku-Místku, na
Hostýně a ve Štramberku.
Od místního úřadu získala jednota finanční příspěvek 2 700 Kč.
Tělovýchovná jednota Polanka
má jen oddíl turistiky, stolního tenisu a šachů. pod její hlavičku lze zařadit
aktivity bývalých házenkářů, kteří si říkají "Stará Garda". Předsedou TJ je
Vladislav Dobeš.
Fotbalový klub SK Polanka
Vedení Fotbalového klubu: předseda Ing. Vlastimil Vozník (nar. 1945), J.
Seiferta 1036, místopředsedové Ing. Jaromír Gelner a Lumír Prauzek.
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FK SK Polanka má stále 120 členů. Sídlí v areálu fotbalového hřiště a
fotbalové klubovny vedle Základní školy H. Salichové na Zámecké.
Hlavní mužstvo hrálo letos v I. B třídě. Trenéry mužstva jsou Miroslav
Vozník a Zdeněk Planka mladší.
Trenéry dorostu jsou Ing. Jan Rädisch a Jiří Bugaj.
Největšího úspěchu dosáhli starší žáci, kteří jsou po podzimním kole na 2.
místě župního přeboru a na jaře budou bojovat o postup.
Klub má i mladší žáky a benjamínky.
Největší akcí v tomto roce byl zábavný program 20. července na fotbalovém
hřišti (viz kap. 14 – Větší kulturní akce). Rekordní účast na akci – téměř 4 tisíce
diváků – vynesla celkem 560 tisíc Kč. Tato částka byla určena pro charitativní
účely – pro dětské domovy v Ostravě-Zábřehu, na Slezské Ostravě, v Hlučíně,
část pro zraněného hokejistu Tomáše Zelenku. (viz Polanský zpravodaj č.
4/2001).
Od obecního zastupitelstva získal Fotbalový klub příspěvek na činnost ve výši
25 tisíc Kč a dále 3 tisíce Kč na zajištění Dětského dne.
16. ZDRAVOTNICTVÍ
Na úseku zdravotnictví v Polance nastala změna otevřením nové ordinace
praktické lékařky MUDr. Kláry Höferové. Tato lékařka, nyní už i občanka
Polanky (ul. Ve svahu) si otevřela novou ordinaci v areálu Družstva vlastníků
na Osadě míru od 2. dubna, vedle zubní ordinace. Jde o ordinaci pro dospělé
(registrace dorostu od 14 let věku). Ambulance je otevřena denně.
Ostatní ambulance jsou nadále v provozu:
Ve zdravotním středisku na ul. 1. května 545:
MUDr. Zdeněk Strakoš – praktický lékař pro dospělé,
MUDr. Sylva Klegová – dětská lékařka
MUDr. Zdeněk Baran – zubní lékař
V budově zdravotního střediska je i zubní laboratoř vedená Bohuslavou
Pospěchovou (celkem 3 pracovnice)
Mimo tuto budovu je stomatologická ordinace MUDr. Karla Zezuly. Ta je
v objektu Družstva vlastníků na Osadě míru, K Vydralinám. V ní se zubní lékaři
střídají.
Epidemie chřipky byla koncem ledna v Čechách, začátkem února se
přesouvala na Moravu, k nám však nedorazila.
Za čtyřicet bezplatných odběrů krve obdržela naše občanka Blanka Böhmová
(Řezáčova ul.) zlatou plaketu Jana Jánského z rukou primátora Čestmíra Vlčka.
Vyznamenání uděluje Český červený kříž. V naší obci je už několik nositelů
tohoto vyznamenání. Ke konci roku pak byla vyznamenána zlatým křížkem za
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80 bezplatných odběrů krve sestra Blanky Böhmové Pavla Tomášková
z Řezáčové ulice.
17. SOCIÁLNÍ PÉČE
Na sociálním úseku místního úřadu pracují Hana Šimůnková a Markéta
Třešňáková.
Výdaje na sociální dávky mají nadále stoupající trend. V letošním roce bylo
našim občanům vyplaceno na těchto dávkách již téměř 3,5 miliónů Kč. Míra
nezaměstnanosti v Polance n.O. činila k 31. březnu 9,4 % k 30. červnu 2001 8,5
%. (Pro srovnání v Ostravě v březnu 16,7 %, v červnu 16,2 %.) V prosinci
dosáhla míra nezaměstnanosti v našem obvodě výše 7,7 %, což představuje 159
evidovaných uchazečů o zaměstnání. Prosincová míra nezaměstnanosti v celé
Ostravě činila 16,2 %.
18. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
Církev římskokatolická
Od 13. srpna 2000 je novým správcem farnosti P. Zdeněk Pluhař, který
převzal správu farnosti po P. Jaroslavu Bártovi. Kromě polanské farnosti se
stará ještě o farnost v Jistebníku a o kapli v Ostravě- Vyškovicích.
Mše svaté a další církevní obřady se konají v chrámu sv. Anny, který je od
roku 1998 prohlášen za kulturní památku, v loňském roce proběhly velké oslavy
100. výročí posvěcení kostela za účasti ostravskoopavského biskupa Msgr.
Františka Václava Lobkowicze.
Účast na nedělních mších svatých se pohybuje kolem 200 osob, ve všedních
dnech je účast menší, v zimním období se tyto mše svaté konají jen v kapli,
která je zřízena na faře pod kostelem.
Největší účast na církevních obřadech bývá o Velikonocích (letos byla neděle
velikonoční 15. dubna), o svátku sv. Anny (nedělní bohoslužba připadla na 22.
červenec), kdy se při obřadu kromě varhan a sboru hrála též místní dechová
hudba a o Vánocích – letos v úterý a středu 25. a 26. prosince.
Varhanicí v chrámu sv. Anny je Marie Krejčí (ul. Za humny), která též řídí
pěvecký sbor při chrámu sv. Anny. Sbor se podílel i na provedení České mše
vánoční Jakuba Jana Ryby (ve spolupráci se základní uměleckou školou
v Polance). Mše pak byla provedena jen v Husově sboru, na půlnoční pak byla
uvedena mše Víta Kmenta jako v loňském roce. Varhaní part hrál Ing. Pavel
Král.
Při mších občas vystupoval i sbor mladých Schola – zpěv, kytary a zobcová
flétna.
Katolických pohřbů bylo letos celkem 19, z toho z kostela sv. Anny šest,
zbývající byly z obřadní síně u hřbitova.
30

2001

V kostele sv. Anny byly letos uzavřeny 4 církevní sňatky.
Církev československá husitská (CČSH)
koná své bohoslužby každou neděli v 10 hodin v Husově sboru na křižovatce
ul. 1. května a K Vydralinám.
Farářem je už řadu let Milan Gebčinský ze Staré Bělé. Průměrná účast na
nedělních bohoslužbách je 15 – 20 osob.
Letos se z Husova sboru konaly jen dva pohřby – Bedřicha Vozníka v březnu
a Ing. Milana Figaly v dubnu, oba za mimořádně velké účasti občanů (dokonce
asistovala i policie), protože se jednalo o dvě známé osobnosti.
Varhaníkem byl Ing. Pavel Král. 16. Prosince se v Husově sboru konal
koncert učitelů ZUŠ s provedením České vánoční mše Jakuba Jany Ryby.
Církevní sňatky ani křty letos nebyly.
19. VEŘEJNÝ POŘÁDEK
V objektu Družstva vlastníků na ul. K Vydralinám je nadále sídlo místní
služebny Městské policie, která má 10 strážníků. Jejich velitelem je Zdeněk
Holinka – od 1. dubna 1999.
Sprejerství, které je černou skvrnou moderní doby a poškozuje vzhled
prostředí, ve kterém žijeme, proniklo z městských ulic i k nám do Polanky. Od
1. června tohoto roku vyšla novela trestního zákona, kde je sprejerství
kvalifikováno nikoliv pouze jako přestupek, ale již jako trestný čin.
Strážníkům místní služebny Městské policie se 25. května na noční službě
podařilo přistihnout při činu tři sprejery, kteří stříkali spreje na autobusové
zastávce pod zámkem a na rozvodnou skříň Telecomu u sokolovského hřiště.
Jednalo se o tři místní mladíky – J.K. (17 let), J.K. (18 let) a R.K. (18 let). Ráno
museli za pomoci svých rodičů malůvky odstranit. Nevyhnou se však
přestupkovému řízení na naší radnici.
28. září byla při rekonstrukci rodinného domku na ul. Prostřední č.p. 707
(dříve rodina Hurníkova) nalezena stavebníky nevybuchlá letecká bomba z II.
světové války. Naštěstí k výbuchu při výkopu základů nedošlo a munici odvezli
a zneškodnili pyrotechnici z ostravské policie ČR.
Dnem 1. 11. 2001 změnil ministr vnitra ČR dosud používané tři druhy
varovných signálů vyhlašovaných sirénou a rozhodl se je nahradit pouze jedním
varovným signálem "Všeobecná výstraha", který varuje obyvatelstvo při hrozbě
nebo vzniku jakékoliv mimořádné události. Signál je vyhlašován kolísavým
tónem sirény po dobu 140 vteřin a může být opakován třikrát za dobu v cca
tříminutových intervalech.
Dosud vyhlašovaný signál "Požární poplach" zůstává v platnosti (přerušovaný
tón sirény po dobu jedné minuty.
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20. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
K výraznému zlepšení životního prostředí bezesporu přispělo dokončení III.
etapy plynofikace (v oblasti dolní Polanky). Ještě donedávna se v zimním
období při nízkém tlaku valil po zemi dým z komínů obsahující jedovatý
kysličník uhelnatý (dnes oxid uhelnatý) vznikající nedokonalým spalováním
uhelných kalů. Dnes se dýchá podstatně lépe už i na dolní Polance.
Podrobněji o plynofikaci v kapitole 11 – Výstavba a zvelebení obce.
Pravidelný odvoz odpadků z domácností provádí každý týden firma OZO
(Odvoz a zpracování odpadů). Kromě toho dvakrát ročně organizuje místní
radnice prostřednictvím firmy OZO sběr a odvoz velkoobjemového odpadu (na
jedenácti určených místech v Polance) a ve stejné době funguje pojízdná sběrna
nebezpečného odpadu. V tomto roce byla akce organizována 7.-8. května a na
podzim 5.-6. listopadu.
Sběr železného šrotu prováděli též členové TJ Sokol, skauti se zapojili do
sběru PET lahví.
Na zákaz spalování různého odpadu a tím i ochranu ovzduší upozornila i
relace v místním rozhlase 15. srpna.
K čistotě ovzduší může přispět i dálnice D 47. O její výstavbě – viz kapitola
10 – Doprava.
Deník Svoboda přinesl 29. srpna článek o regionálních problémech dálnice.
Přes kilometr dlouhý podzemní úsek se má stát součástí dálnice D 47. Jeho
smyslem je ochránit obyvatele a návštěvníky lázeňského města před neblahými
vlivy silniční dopravy. Zastupitelé Klimkovic na řešení prosazované vládou
přistoupili až po vyčerpávajících debatách. Původně měla dálnice Klimkovice
míjet a protnout ostravskou část Polanky nad Odrou. Tamní radnice však
s podporou magistrátu dosáhla odklonění plánované trasy přes Klimkovice.
S tím klimkovičtí zastupitelé zpočátku nesouhlasili, ale později změnili názor.
Starosta Klimkovic Pavel Malík říká: předložili jsme 28 připomínek, včetně
požadavku na prodloužení protihlukových stěn a monitorování stavu životního
prostředí. Tyto podněty Ředitelství silnic a dálnic přijalo. Naopak úpravy
stávajících úseků s častými dopravními nehodami ne. To se stavbou dálnice
nesouvisí. Stavba dálnice si vyžádala stržení šesti rodinných domků.
Polanský zpravodaj č. 4 přináší informaci, že v potoku Polančice se objevily
různé druhy živočichů a ryb včetně pstruhů. Bohužel jen do července, kdy došlo
ke znečištění potoka únikem odpadních vod ze zemědělského areálu
v Klimkovicích.
Od vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Poodří uplynulo letos deset let. Nové
informační tabule jsou nainstalovány, dokončena rekonstrukce naučné trasy
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Národní přírodní rezervací Polanská niva. V posledních letech byl zaznamenán
nárůst turistiky, ale i aktivit, které mají devastační charakter – táboření, ohně,
divoká turistika, jízda na koních, cykloturistika aj. Byla zpřísněna některá
opatření.
Přírodní rezervace Přemyšov o celkové rozloze 30,79 ha byla zřízena
nařízením města Ostravy č. 2/2001 ze dne 26. 6. 2001. Převážná část rezervace
leží na našem území, část na svinovském katastru. Posláním je zachování
hodnotných ekosystémů na části území říční terasy řeky Odry. Z hlediska
krajinně-ekologického je unikátní nejen na území města Ostravy, ale v celém
Poodří. Vyskytují se zde zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin.
V měsíci srpnu se v kraji objevilo nezvyklé množství komárů.
21. POČASÍ
Zima byla mírná, málo sněhu. Ochlazení nastalo v březnu – 21.3. byl ráno
třístupňový mráz. Oteplilo se 11. a 12. března. Ochlazení nastalo koncem
Velikonoc (15. a 16. dubna) s přízemními mrazíky. Prudce se oteplilo na konci
dubna – teploty přes 20 st.C. Červenec byl deštivý, v Odře zvýšený stav vody
23. 7., Odra se však nevylila. V srpnu bylo několik tropických dnů od 15. do 20.
8. Teplý říjen.
Leden

První dekáda nad nulou, občas déšť. od 11. 1. nový sníh a
ochlazení do - 4 st.C, od 25. 1. obleva. 9. ledna bylo úplné zatmění
Měsíce.
Únor
Únor začal mrazíky až do - 9 st.C, slabě sněžilo. Oteplilo se od 5.2.,
při polojasném počasí sníh od 23. února, též mráz do - 14 st.C.
Březen
Teploty vystoupily nad nulu, oteplilo se až na 14 st.C od 9.3. Pak
mírně nad nulou, občas přeháňky. Od 27.3. ráno a večer slabý
mráz, poslední dva dny oteplení až na 12 st.C.
Duben
Oteplení až na 18 st.C, jen 6.4. ráno nula. Od 8.4. přeháňky, 13.4.
přízemní mráz, též další dva dny. Od 19.4. přeháňky a déšť. Pěkný
a jasný den 25.4. Oteplování až na 25 st.C v závěru.
Květen
Do 5.4. teploty až 25 st.C, do 17.4. od 14 do 20 st.C, 18.4 celý den
déšť, pak teploty přes 20 st.C, poslední čtyři dny 14 až 18 st.C.
Červen
1.6. vydatné přeháňky, teploty do 18 st.C až do 24.6. (chladno),
11. června jen 11 st.C a déšť. Pak občas přeháňky, jen 27.6.
odpoledne 27 st.C.
Červenec Většinou přeháňky nebo déšť, oteplení od 13.7., tropické
teploty14.-16.7., pak opět déšť a přeháňky, jasno od 28.7.
Srpen
Pěkné počasí do 22.8. s teplotami do 30 st.C, přeháňky jen 10.8.
Déšť a bouřka 23.8., teploty do 28 st.C. Ochlazení 28.8 na 22 st.C.
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Září
Říjen

Listopad

Prosinec

Většinou přeháňky nebo déšť až do 18. září. Pěkný den 19.9.
teplota 17 st.C.
Oteplení 2. a 3. října až na 25 st.C, v dalších dnech kolem 18 až 20
st.C, od 21.10. ochlazení pod 10 st.C, občas přeháňky. Poslední
říjnový den oteplení na 18 st.C.
Odpolední teploty pod 8 st.C. V úterý 6. listopadu před 5. hodinou
ráno bylo chvíli vidět vzácný jev – polární záři. Bylo možno
pozorovat až do 5.30 hod. Ráno byly téměř 2 st.C mrazu, jasno,
odpoledne bylo 6 st.C. Mráz - 5 st.C byl 11.11. První sníh napadl
23., 24. a 25. listopadu (asi 8 cm), zbytky sněhu se udržely do
30.11.
Teploty kolem nuly, 5.12. náledí a sněžení do 7.12., kdy se
ochladilo na - 4 st.C, v dalších dvou dnech až na - 9 st.C. Sněžilo
opět 11. a 12. prosince, v dalších dvou dnech bylo ráno - 12 st.C.
Další sněžení umožnilo běžkování v okolí Polanky.Před Vánocemi
byla sněhová pokrývka přes 20 cm a mrazivé počasí, do konce roku
teploty mírně pod nulou a občasné sněžení i 31. prosince.
22. CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ OBVODU

1. 1.

8. 1.
11. 1.
23. 1.
26. 1.
8. 2.
10. 2.
23. 2.
1. 3.
10. 3.
15. 3.
20. 3.
21. 3.
22. 3.
24. 3.
26. 3.
29. 3.
2. 4.
10. 4.
11. 4.

Začátek nového tisíciletí, ohňostroje.
Leden, únor. Plesová sezóna v Dělnickém domě a v sále Družstva
vlastníků.
Výroční členská schůze Dechové hudby v Polance.
Zemřel MUDr. Jiří Figala, býv. primář, rodák z Polanky.
Pohřeb Ing. Ladislava Práška, býv. člena zastupitelstva.
V Bílovci zemřel Emil Přikryl, autor monografie o H. Salichové.
Smrtelný úraz Radomíra Hoňka (33 let) v závodě Vítkovice.
Hasiči pořádají lyžařský zájezd na Pustevny.
V ČR sněhová kalamita, v Polance napadlo 15 cm sněhu.
Sčítání lidu, domů a bytů.
Zahrádkáři konají předjarní veselici v sále DV.
Zasedání obvod. zastupitelstva v kině.
Valná hromada MO Českého červeného kříže, u. Friedlů.
Vláda ČR rozhodla o stavbě dálnice D 47 (izrael. společnost).
5. výročí úmrtí Václava Nelhybla, hud. sklad., rodáka z Polanky.
Putování krajem sněženek, TJ Sokol.
Den čtenářů v knihovně.
Čápi přiletěli na hnízdo u Adolfa Franka.
Koncert rodičů a dětí, sál ZUŠ. Oteplení na 17 st.C.
Otvírání Poodří, výchovný koncert ZUŠ, ZŠ, Štěpán Neuwirth.
Zemřel Ing. Milan Figala, bývalý předseda JZD.
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Jarní koncert učitelů ZUŠ, sál ZUŠ.
12. - 14. 4. Velikonoce, 13. 4. přízemní mráz, též 14. a 15. 4.
21. 4.
Rybářské závody na strouze, Na sádkách, rybáři.
Sběr železného šrotu, Sokol.
28. 4.
Prodejní výstava králíků, chovatelé.
30. 4.
Položení věnce k památníku padlích, 56. výročí osvobození.
1. 5.
Májový budíček dechové hudby v oblasti Osady míru a Zámecké.
4. 5.
Nábytek Holčík se stěhuje z nákup. střediska na ulici Za humny.
7. – 8. 5.
Bezplatný sběr velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu.
18. 5.
Hospoda na Janové je opět otevřena.
20. 5.
Koncert Dechové hudby z Polanky Dechovka v Máji, v kině.
21. 5.
Obchůdek U Šárky na Janové, rozšíření prodeje.
26. 5.
Zájezd do Jeseníků, elektrárna Dlouhé Stráně, zahrádkáři.
9. 6.
Dětský den na fotbalovém hřišti, FK SK Polanka.
14. 6.
Zasedání obvodního zastupitelstva v kině.
15. – 17. 6. Mezinárodní turnaj v házené žáků Polanka-Klimkovice-Cup.
16. 6.
Pochod Poodřím, jednota Orel.
26. 6.
Taneční přehlídka ZUŠ v kině.
21. 6.
Zahájení stavby modernizace železničního koridoru.
Hudební galakoncert taneč. a swingových orchestrů, ZUŠ, v kině.
23. 6.
Cyklistická vyjížďka a soutěž Toulavé kolo, TJ Sokol.
30. 6.
Pohřeb nejstarší občanky Polanky, Štěpánky Gerstové, 99 let.
20. 7.
Zábavný program na fot. hřišti, FK SK Polanka, osobnosti, účast
skoro 4 tisíce osob.
22. 7.
Krmáš v Polance. Atrakce na ul. Janovská, výstava drob. zvířat.
27. 7.
Odra se naplnila po okraj.
28. 8.
V kině se promítá nový český film Tmavomodrý svět.
3. 9.
Začíná jezdit nová autobusová linka č. 76 přes Janovou.
4. 9.
Zahájení cvičení jógy v budově mateřské školy.
29. 9.
Koncert Dechové hudby z Polanky – Zase je tu podzim, v kině.
září
Dokončena plynofikace Polanky.
1. 10.
Končí deníky Svoboda a Moravskoslezský den, začíná vycházet
Moravskoslezský deník.
11. 10.
Zasedání obvodního zastupitelstva v kině.
12. 10.
Setkání jubilantů 70 a 75 let v malém sále u kina.
13. 10.
Zájezd zahrádkářů na zámek n Náměšti na Hané a výstavu Hortikomplex.
19. – 20. 10. Výstava králíků, holubů a drůbeže, chovatelé, též ZO Stará Bělá.
19. 10.
Valná hromada DTJ, nový starosta Zdeněk Malík.
26. 10.
Otevření nové prodejny potravin HRUŠKA v nákupním středisku.
27. 10.
Vycházka k památníku na Ostré Hůrce, TJ Sokol.
28. 10.
Drakiáda – letecko-modelářský oddíl TJ Sokol, za býv. pískovnou.
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28. 10.
říjen

2. 11.
4. 11.
5.- 6. 11.
28. 11.
29. 11.
listopad
3. 12.
8. 12.

16. 12.
19. 12.
24. 12.
30. 12.

Nalezena bomba z II. světové války, Prostřední ulice č.p. 707.
V kostele sv. Anny probíhají další práce na sanaci.
Probíhá modernizace na železničním koridoru (dolní Polanka)
Štěpán Neuwirth vydává knížku Vyznání krajině.
Noční turistický běh, TJ Sokol.
Požár rodinného domku č.p. 524 s úmrtím M. Sojkové.
Sběr a likvidace velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu.
Zasedání obvodního zastupitelstva v kině.
Amatérské divadelní představení – Děvčátko z kolonie, soubor
Berani z Těškovic, v kině.
ZUŠ přijímá objedn. na dotisk knihy H. Salichové Ze starých časů.
Autobusová linka č. 76 přes Janovou má denně již pět spojů.
Mikulášská zábava – DTJ, házená, v Dělnickém domě.
Dechová hudba z Polanky uvádí v kině pořad "Vánoce za Dveřmi".
Zahrádkáři pořádají výstavku vánočních ozdob, stará škola.
Koncert učitelů ZUŠ, Česká mše vánoční J.J. Ryby,v Husově
sboru.
Zasedání obvodního zastupitelstva v kině.
Na půlnoční provedena mše Víta Kmenta (jako v loňském roce)
kostel sv. Anny.
Zemřela bývalá ředitelka národní školy Lydie Kubicová (84 let).
23. RŮZNÉ

- 1. lednem 2001 začalo nové tisíciletí (milénium), též nové století.
- Úplné zatmění Měsíce bylo 9. ledna.
- Ruská orbitální stanice MIR zanikla po 15 letech činnosti v Tichém
oceánu mezi Austrálií a Chile. Létala od roku 1986, vážila 143 tuny, vystřídalo
se na ní celkem 104 kosmonautů (ruští, američtí i jiní). Byla mnohokrát
viditelná pouhým okem jako jasně svítící předmět po západu nebo před
východem Slunce.
- První čápi se letos objevili 29. března u p. Adolfa Franka na dolní Polance.
- Řeka Odra se naplnila až po okraj ve dnech 26. a 27. července, ale z břehů
nevystoupila.
- V srpnu se v kraji objevilo nezvyklé množství komárů.
- Radnice vydala na sklonku roku novou (již druhou) pohlednici s kostelem sv.
Anny nad rybníkem, dvěma malými obrázky staré školy a Domu
s pečovatelskou službou (Cihelna). Po levé straně je dřevěná pozdně barokní
plastika sv. Vendelína, v pravém horním rohu je znak Polanky. Pohlednice je
barevná a prodává se v novinových stáncích, v některých obchodech a na
místní poště.
- Nevybuchlá letecká puma z II. světové války byla nalezena při rekonstrukci
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rodinného domku č.p. 707 na ulici prostřední dne 28.9. (Viz kapitola 19.)
- U příležitosti 10. výročí vzniku CHKO Poodří vydal náš občan Štěpán
Neuwirth, spisovatel,publicista, novinář a zejména člověk, který miluje nade
všecko přírodu, uměleckou prózu "Vyznání krajině". Útlá knížečka je
vyznáním autora k tomuto kousku nádherné přírody v jeho rodišti Polance nad
Odrou. Text provázejí ilustrace výtvarníka Ludvíka Kunce.
- Polární záři, poměrně vzácný jev u nás, bylo vidět 6. listopadu před 5. hodinou
ráno.

Mgr. Jaroslav Král
kronikář
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